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ئية ووحدات القياس األولالباب  ا  : الكميات الفيزي
 اٌف١ض٠بئٟ اٌم١بط:  األٚي اٌفظً

 االٚي اٌفظً
 اٌف١ض٠بئٝ اٌم١بط

 ثبٌم١بط ادلمظٛد ِب
 دلوشفخ هذد ِشاد اؽزٛاء االٚىل هٍٝ اٌضب١ٔخ و١ّخ رلٌٙٛخ ثبخشٜ ِٓ ٔفظ ٔٛهٙب٘ٛ ه١ٍّخ ِمبسٔخ 

                                                                    اٌم١بط ا١ّ٘خ ِب
 ثبالسلبَ هٕٙب اٌزوجري ميىٓ و١ّخ ِمبد٠ش اىل ادلشب٘ذاد حيٛي

 اٌم١بط هٕبطش ٘ٝ ِب
 اٌم١بط ٚؽذاد -3 اٌم١بط ادٚاد-2 اٌف١ض٠بئ١خ اٌى١ّبد

 ادلشزمخ ٚاٌى١ّبد االعبع١خ اٌى١ّبد ثني اٌفشق ِب

 اٌف١ض٠بئ١خ اٌى١ّبد رمغ١ُ
 ادلشزمخ اٌف١ض٠بئ١خ اٌى١ّبد األعبع١خ بئ١خاٌف١ض٠ اٌى١ّبد

 روشف ال اٌزٟ اٌف١ض٠بئ١خ اٌى١ّبد ٟ٘
 ثذالٌخ( أؽذا٘ب اعزٕزبط ميىٓ ال)

 – اٌـٛي:  ِضً أخشٞ ف١ض٠بئ١خ و١ّبد
 – احلشاسح دسعخ – اٌضِٓ - اٌىزٍخ

 اٌىٙشث١خ اٌشؾٕخ

 اٌى١ّبد ثذالٌخ( اشزمبلٙب ميىٓ) روشف ف١ض٠بئ١خ و١ّبد ٟ٘
 األعبع١خ اٌف١ض٠بئ١خ

 اٌمٛح - اٌـبلخ – اٌمذسح - اٌشغً - احلغُ – اٌوغٍخ - اٌغشهخ ِضً

 
 ٌٍٛؽذاد اٌذٚيل إٌلبَ

 إٌلبَ يف اٌٛؽذح اٌف١ض٠بئ١خ اٌى١ّخ
 اٌذٚيل

 اٌذٚيل إٌلبَ يف اٌٛؽذح اٌف١ض٠بئ١خ اٌى١ّخ

 (cd) وبٔذ٠ال اإلػبءح شذح (A) أِجري اٌىٙشثٟ اٌز١بس شذح
 Radian ساد٠بْ ادلغـؾخ اٌضا٠ٚخ (K) وٍفٓ ادلـٍمخ احلشاسح دسعخ

 Steradian اعرتد٠بْ اجملغّخ اٌضا٠ٚخ (mol) ِٛي   ادلبدح و١ّخ

 
 اٌم١بط ألّخ

 (عبٚط) اٌفشٔغٟ إٌلبَ األعبع١خ اٌى١ّخ
(C.G.S) 

 اٌرب٠ـبٟٔ إٌلبَ
(F.P.S) 

 ادلوبطش ادلرتٞ إٌلبَ
 (اٌذٚيل)

(M.K.S) 

 m) ادلرت اٌمذَ (cm) اٌغٕز١ّرت اٌـٛي
 (kg) اٌى١ٍٛعشاَ  اٌجبٚٔذ  اجلشاَ اٌىزٍخ
 (s) اٌضب١ٔخ اٌضب١ٔخ (s) اٌضب١ٔخ اٌضِٓ

  اٌش٠بػ١خ اٌف١ض٠بئ١خ ثبدلوبدٌخ ادلمظٛد ِب – ط
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 اٌف١ض٠بئٝ ادلوىن  ٠غّٝ ِوني ِذٌٛي رٚ ف١ض٠بئٝ ٌزٛط١ف سلزظشٖ طٛسح ٘ٝ
 اٌم١بط أدٚاد ثوغ اروش

 ادل١ىشِٚرت - اٌٛس١ٔخ راد اٌمذِخ – حادلغـش – ادلرتٞ اٌشش٠ؾ ٌٍـٛي ِم١بط
 سلّٟ ١ِضاْ – اٌٛاؽذح اٌىفخ رٚ ١ِضاْ – اٌىفزني رٚ ١ِضاْ – سِٚبٟٔ ١ِضاْ ٌٍىزٍخ ِم١بط
 سل١ّخ عبهخ – اإل٠مبف عبهخ – اٌجٕذٚي عبهخ – س١ٍِخ عبهخ ٌٍضِٓ ِم١بط

 اٌو١بسٜ ثبٌى١ٍٛعشاَ ادلمظٛد ِب
 يف ع١ٍض٠ٛط طفش هٕذ زلفٛكخ احملذدح األثوبد راد( اال٠ش٠ذ٠َٛ-اٌجالرني) عج١ىخ ِٓ اعـٛأخ وزٍخ: )

 ثبس٠ظ ِٓ ثبٌمشة ٚادلمب١٠ظ ٌٍّٛاص٠ٓ اٌذٚيل اٌىزت

 اٌو١بسٜ ثبدلرت ادلمظٛد ِب
 هٕذ زلفٛكخ اال٠ش٠ذ٠َٛ - اٌجالرني ِٓ عج١ىخ ِٓ عبق ٔٙب٠زٟ هٕذ زلفٛسرني هالِزني ثني ادلغبفخ ٚ٘ٛ

 ثبس٠ظ ِٓ ثبٌمشة ٚادلمب١٠ظ ٌٍّٛاص٠ٓ ذٚيلاٌ اٌىزت يف ع١ٍض٠ٛط اٌظفش دسعخ
 اٌو١بسٜ ٚادلرت اٌو١بسٜ اٌى١ٍٛعشاَ طٕبهخ يف ٚاالس٠ذ٠َٛ اٌجالرني عج١ىخ رغزخذَ هًٍ

  احمل١ؾ اٌٛعؾ ِن اٌزفبهً ٚهذَ ثبٌظالثخ رز١ّض الٔٙب
 ثبٌضب١ٔٗ ادلمظٛد ِب

 .   ادلزٛعؾ اٌشّغٟ ا١ٌَٛ ِٓ  رغبٚٞ:  اٌضب١ٔخ
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   -:اٌزس٠خ غبهبداٌ اعزخذاَ ِبأ١ّ٘خ

 (ا١ٌَٛ صِٓ ربذ٠ذ) ٔفغٙب ؽٛي األسع دٚساْ ِذح ربذ٠ذ( أ) 1
  ٚاجل٠ٛخ األسػ١خ ادلالؽخ ٌزؾغني ِشاعوبد( ة)                                                   
 اٌىْٛ الوزشبف اٌفؼبء عفٓ سؽالد رذل١ك(  عـ)                                                   

  األثوبد ط١غخ

 
    االثوبد ٌظ١غخ اٌوبِخ اٌظٛسح

L ±a M ±b T ±c         [A  ]ؽ١ش A اٌف١ض٠بئ١خ اٌى١ّخ  ,a , b , c ٟ٘ أثوبد L , M , T ٍٝاٌرتر١ت ه 
  االثوبد ِوبدٌخ ِٓ اٌغشع أِٚب( ٚك١فخ) أ١ّ٘خ ٘ٝ ِب عإاي

  اٌمٛأني طؾخ اخزجبس يف رغزخذَ

 ادلشزمخ اٌى١ّبد ل١بط ٚؽذاد ِوشفخ يف رغزخذَ
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 هٍّذ ئرا ( , KE = ½ mv2)  اٌغشهخ ِشثن × ىزٍخاٌ ½=  احلشوخ ؿبلخ:  اٌواللخ طؾخ اصجذ:  ط

  = E اٌـبلخ أثوبد ِوبدٌخ أْ

 =  األميٓ اٌـشف أثوبد ِوبدٌخ – 1 

 ==  اٌغشهخ ِشثن × اٌىزٍخ=  األ٠غش اٌشف أثوبد ِوبدٌخ -2 
 األ٠غش اٌـشف أثوبد ِوبدٌخ=  =  األميٓ اٌـشف أثوبد ِوبدٌخ. . 

 شلىٕٗ اٌواللخ. .  
*******************************************************************************

*************** 

 لـش ٔظف ق ؽ١ش(  Vol =π r h)  اٌواللخ ِٓ ٠زوني االعـٛأخ ؽغُ أْ ألرتػ األشخبص أؽذ:  ط

 . االعـٛأخ اسرفبم ا,  االعـٛأخ لبهذح

  Vol األميٓ اٌـشف أثوبد ِوبدٌخ – 1 

 (=π r h  =L . L=  األ٠غش اٌشف أثوبد خِوبدٌ -2 

 األ٠غش اٌـشف أثوبد ِوبدٌخ ≠ األميٓ اٌـشف أثوبد ِوبدٌخ. .  
 ( خـب) طؾ١ؾخ غري اٌواللخ. .  

*******************************************************************************
*************** 

  g ؽ١ش(  Vf = Vi + gt)  اٌزب١ٌخ ٌٍواللخ اجلبرث١خ رأصري ربذ عغُ ؽشوخ زبؼن: ط 
 . االثزذائ١خ اٌغشهخ Vi,  إٌٙبئ١خ اٌغشهخ Vf,  اٌضِٓ  t,  األسػ١خ اجلبرث١خ هغٍخ ٟ٘

  األثوبد ِوبدالد ثبعزخذاَ اٌواللخ ٘زٖ طؾخ اصجذ

  =  األ٠غش اٌشف أثوبد خِوبدٌ -2 األميٓ اٌـشف أثوبد ِوبدٌخ – 1
 

 
 األ٠غش اٌـشف أثوبد ِوبدٌخ === األميٓ اٌـشف أثوبد ِوبدٌخ. .  

 شلىٕٗ اٌواللخ. .  
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  ف١ض٠بئ١زني و١ّزني اٜ أٚؿشػ مجن ششٚؽ ٘ٝ ِب
 اٌم١بط ٚؽذاد ٚٔفظ االثوبد ط١غخ ٔفظ ذلّب ٠ىْٛ أْ – ط

 ؟ ٚاٌـبلٗ ٌشغًا مجن ميىٓ هًٍ
  اٌم١بط ٚؽذاد ٚٔفظ االثوبد ط١غخ ٔفظ الٍّٔٙب

  اٌوغٍخ ِن اٌغشهخ مجن الميىٓ هًٍ
 االثوبد ط١غخ ٔفظ ذلّب ١ٌٚظ اٌم١بط ٚؽذاد ٔفظ ذلّب ١ٌظ الْ

 ؿشيف هٍٟ اخزالفٙب ٌٚىٓ,  طؾزٙب ٠ؼّٓ ال ادلوبدٌخ ؿشيف هٍٟ األثوبد ِوبدٌخ ٔفظ ٚعٛد:  أْ الؽق
 . أ٘بخـ ٠إوذ ادلوبدٌخ

*******************************************************************************
 اثوبد ط١غخ ذلُ ١ٌظ ∂ π ٚsin ∂   ,cos ∂    ,tanيٚا االسلبَ اْ الؽق*********

  اْ ؽ١ش اٌؼغؾ اثوبد ِوبدٌخ اعزٕزظ

 

 =  اٌىضبفخ ؽ١ش اٌىضبفخ اثوبد ِوبدٌخ اعزٕزظ

*******************************************************************************
* 

 ؽ١ش اٌرتدد ؽجش اٌرتدد- اثوبد ِوبدٌخ اعزٕزظ
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 اٌم١بط خـأ
 . اخلـأ ِٓ ثغ١ـخ ٌٚٛ ٔغجخ ٚعٛد ِٓ ٚالثذ % 100  ثذلخ اٌم١بط ه١ٍّخ رزُ أْ ميىٓ ال 

 اٌم١بط يف خـأ ٚعٛد أعجبة
 خبمت وزٍخ ٌم١بط احلغبط ادل١ضاْ ثذي ادلوزبد ادل١ضاْ وبعزخذاَ) ِٕبعجخ غري طل١ب أداح اخز١بس – 1

 (ر٘جٟ
  اجلٙبص ٠ىْٛ أْ(أ) األ١ِرت ه١ٛة ِضبي -: اٌم١بط أداح يف ه١ت ٚعٛد – 2

 
 أطجؼ ثذاخٍٗ ٚادلغٕبؿ١ظ لذميب

 
 
  ػو١فب

  (اٌز١بس لـن هٕذ اٌزذس٠ظ طفش هٓ األ١ِرت ِإشش خشٚط( ة)                                                                         
 ِضً اٌزذس٠ظ ِزوذدح األعٙضح اعزخذاَ ِوشفخ هذَ(أ) ِضً                            اٌجششٜ اٌوبًِ خـأ– 3

 ادلٍز١ّرت
  اٌشؤ٠خ خؾ ٠ىْٛ أْ ِٓ ثذ٢ ثضا٠ٚخ اٌرت٠ظ أٚ ادلإشش ئيل إٌلش أٚ( ة)                                 

 
 هٍٟ هّٛد٠ب

 (األداح
 (اذلٛائ١خ اٌز١بساد أٚ اٌشؿٛثخ أٚ ؽشاسح دسعبد) ث١ئ١خ هٛاًِ – 4

 . صعبعٟ طٕذٚق داخً احلغبط ادل١ضاْ ٚػن جيت:  هًٍ
 اٌم١بط ه١ٍّخ يف خـأ ؽذٚس ئيل اذلٛائ١خ اٌز١بساد رإدٞ لذ ثبعزخذاِٗ طغري عغُ وزٍخ ل١بط هٕذ ٢ْ 

 
 اٌم١بط أٔٛام

 (اذل١ذس١ِٚرت عٙبص ثبعزخذاَ عبئً وضبفخ وم١بط ٚاؽذح أداح ثبعزخذاَ) ِجبشش بطل١(( 1)) 
 ٚرو١ني ثبدل١ضاْ وزٍزٗ ثزو١ني عبئً وضبفخ وم١بط ل١بط أداح ِٓ أوضش ثبعزخذاَ) ِجبشش غري ل١بط(( 2)) 

 (احلغُ هٍٟ اٌىزٍخ ثمغّخ اٌىضبفخ ؽغبة صُ ادلذسط ثبدلخجبس ؽغّٗ
 ادلجبشش ٚغري شادلجبش اٌم١بط ثني ِمبسٔخ 

  

 ادلجبشش غري اٌم١بط ادلجبشش اٌم١بط ادلمبسٔخ ٚعٗ

 ه١ٍّبد هذد
 اٌم١بط

 ل١بط ه١ٍّخ ِٓ أوضش ٚاؽذح ل١بط ه١ٍّخ

 اٌو١ٍّبد
 احلغبث١خ

 هاللخ يف اٌزو٠ٛغ ٠زُ ال
 س٠بػ١خ

 اٌى١ّخ حلغبة س٠بػ١خ هاللخ يف اٌزو٠ٛغ ٠زُ

 يف األخـبء
 اٌم١بط

 يف ٚاؽذ خـأ ٕ٘بن ٠ىْٛ
 اٌم١بط ه١ٍّخ

  اٌم١بط ه١ٍّخ يف أخـبء هذح ٕ٘بن ٠ىْٛ
 (ٌٍخـأ ثرتاوُ ٠وشف ِب ف١ؾذس)

 ثبعزخذاَ عبئً ؽغُ ل١بط أِضٍخ
 ادلذسط ادلخجبس

 ثبذل١ذس١ِٚرت اٌىضبفخ ل١بط

 ٚاالسرفبم ٚاٌوشع اٌـٛي ثم١بط احلغُ ل١بط
 ثجوغ ٚػشثُٙ

 ثبدل١ضاْ اٌىزٍخ  ل١بط ؿش٠ك هٓ عبئً وضبفخ ل١بط
 هٍٟ اٌىزٍخ ٚلغّخ ادلذسط ادلخجبس اَثبعزخذ ٚاحلغُ
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  اٌىضبفخ حلغبة احلغُ
   

 
 ادلجبشش اٌم١بط ؽبٌخ يف اخلـأ ؽغبة((( 1))) 

 x ادلمبعخ ٚاٌم١ّخ xo احلم١م١خ اٌم١ّخ ثني اٌفشق ٘ٛ:  (x∆)  ادلـٍك اخلـأ
.

  
  ادلـٍك اخلـأ( 1: ) أْ الؽق

 
 (ادلمبعخ اٌم١ّخ ِٓ ألً احلم١م١خ اٌم١ّخ وبٔذ ٌٛ ؽزٟ) ِٛعت دائّب

  إٌمظبْ أٚ ثبٌض٠بدح وبْ عٛاء اخلـأ ِمذاس ِوشفخ ٘ٛ ادلُٙ الْ
  إٌبرظ ٠ىْٛ أْ ٠وٕٟ          اٌشِض ثني اٌى١ّزني ٚػن( 2)

 
 . ثبدلٛعت دائّب

      xo احلم١م١خ اٌم١ّخ ئيل x∆  ادلـٍك اخلـأ ثني إٌغجخ ٘ٛ( : r) إٌغجٟ اخلـأ
  x∆ ادلـٍك اخلـأ ١ٌٚظ اٌم١بط يف اٌذلخ دلذٞ ادلم١بط ٘ٛ r إٌغجٟ اخلـأ:  أْ الؽق

  لٍُ ؿٛي ثم١بط ؿبٌت لبَ:  1ِضبي
 
 اٌمٍُ ٌـٛي احلم١م١خ اٌم١ّخ ٚوبٔذ cm 9.9 ٠غبٚٞ أٗ ٚٚعذ ه١ٍّب

 . اٌم١بط ه١ٍّخ ٔز١غخ هٓ ٚهرب إٌغجٟ ٚاخلـأ ادلـٍك اخلـأ اؽغت.  cm 10 رغبٚٞ
   10-9.9    =0.1 cm     ∆x =  xo – x  =                  ( :      x∆)  ادلـٍك اخلـأ ؽغبة 

 ( : r) إٌغجٟ اخلـأ ؽغبة 
 

 cm(0.1±10)   ٠غبٚٞ اٌشطبص اٌمٍُ ؿٛي. .  

  اٌفظً ؿٛي ثم١بط ؿبٌت لبَ:  2ِضبي
 
 ٌـٛي احلم١م١خ اٌم١ّخ ٚوبٔذ 9.13m ٠غبٚٞ أٗ ٚٚعذ ه١ٍّب

 . اٌم١بط ه١ٍّخ ٔز١غخ هٓ ٚهرب إٌغجٟ ـأٚاخل ادلـٍك اخلـأ اؽغت.  9.11m رغبٚٞ اٌفظً
 9.11- 9.13  =  2cm     ∆x =  xo – x  =                  ( : x∆)  ادلـٍك اخلـأ ؽغبة 

 ( : r) إٌغجٟ اخلـأ ؽغبة 

ox

x
r




%101.0
10

1.0





ox

x
r

%22.00022.0
11.9

02.0





ox

x
r

∆x = 

 xo – 

x 
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 m (0.02±9.11)   ٠غبٚٞ اٌفظً ؿٛي. .  

 اٌم١بط يف دلخ أوضش اٌـبٌجني ِٓ أٞ 2ِضبي,  1ِضبي ِٓ
 . ألً اٌفظً ؿٛي ل١بط يف إٌغجٟ اخلـأ ٢ْ اٌمٍُ ؿٛي ل١بط ِٓ دلخ أوضش اٌفظً ؿٛي ل١بط

 ( اٌمٍُ ؿٛي ل١بط يف ادلـٍك اخلـأ ِٓ أورب اٌفظً ل١بط يف ادلـٍك أخلـأ أْ ِٓ ثبٌشغُ الؽق)
 وبْ وٍّب دلخ أوضش اٌم١بط ٠ٚىْٛ,  ادلـٍك اخلـأ ِٓ اٌم١بط دلخ هٍٟ دالٌخ األوضش ٘ٛ إٌغجٟ اخلـأ ٠وزرب

  إٌغجٟ خلـأا
 
 . طغريا

 ادلجبشش اٌم١بط ؽبٌخ يف اخلـأ ؽغبة((( 2)))
  زبزٍف ادلجبشش غري اٌم١بط يف اخلـأ ؽغبة ؿش٠مخ 

 
 – ػشة – ؿشػ– مجن) ادلغزخذِخ اٌش٠بػ١خ ٌٍواللخ رجوب

 . اٌم١بط ه١ٍّخ أصٕبء( لغّخ
 اٌمغّخ اٌؼشة اٌـشػ اجلّن

 و١ّزني ؽغُ وم١بط
 ٚمجن عبئً ِٓ

 ادلمذاس٠ٓ

 ٔمٛد لـوخ ؽغُ بطوم١
 يف ادلبء ؽغُ ثـشػ
 ؽغُ ِٓ ِذسط سلجبس
 ٚػن ثوذ ادلبء ٔفظ
 ادلخجبس يف إٌمٛد لـوخ

 ِغبؽخ وم١بط
 اٌـٛي ثم١بط ِغزـ١ً
 ٚئجيبد اٌوشع ٚل١بط

 ػشثّٙب ؽبطً

 عبئً وضبفخ وم١بط
 ٚؽغّٗ وزٍزٗ ثم١بط

 لغّخ ؽبطً ئجيبد صُ
 احلغُ هٍٟ اٌىزٍخ

 اخلـأ+  األٚي اٌم١بط يف ادلـٍك اخلـأ=  ادلـٍك اخلـأ
 اٌضبٟٔ اٌم١بط يف ادلـٍك

 ∆x = ∆x1 + ∆x2 

 يف إٌغجٟ اخلـأ=  اٌم١بط يف إٌغجٟ اخلـأ
 اٌضبٟٔ اٌم١بط يف إٌغجٟ اخلـأ+  األٚي اٌم١بط

  r = r1 + r2 
 اٌزٟ L ف١ض٠بئ١خ و١ّخ ٌزو١ني  ِو١ٍّخ ذبشثخ يف

 ئرا L1 ,L2 ف١ض٠بئ١زني و١ّزني مجن ِٓ رزوني
  L1=(5.2±0.1)cm  ,L2=(5.8±0.2)cm وبٔذ

 ؟ L ل١ّخ فبؽغت 
 احلــــــــــــــــــــــــــــــــــً

  (L) ي احلم١م١خ اٌم١ّخ ؽغبة
 L0 = (5.2 + 5.8) = 11 cm 

 L∆ كادلـٍ اخلـأ ؽغبة
 ∆L= (0.1+0.2) =0.3 cm 

. . L = (11±0.3) cm 

 ل١بط يف ادلـٍك ٚاخلـأ إٌغجٟ اخلـأ اؽغت
 ٚهشػٗm(6±0.1  ) ؿٌٛٗ غزـ١ًِ A ِغبؽخ

m(5±0.2 . ) 
 احلـــــــــــــــــــــــــــً

 اٌـٛي ل١بط يف إٌغجٟ اخلـأ ؽغبة

017.0
6

1.0
1 




ox

x
r

 
 اٌوشع ل١بط يف إٌغجٟ اخلـأ ؽغبة

04.0
5

2.0
2 




oy

y
r

 
 ادلغبؽخ ل١بط يف إٌغجٟ اخلـأ ؽغبة

 r =0.017+0.04 =0.057 
 -: ادلغبؽخ ل١بط يف ادلـٍك اخلـأ ؽغبة

  . . ∆A = r × AO oA

A
r




. .  

 . . ∆A = (0.057) × (5×6) = 1.7m2 
 A =(30±1.7)m2 ٟ٘ ادلغزـ١ً ِغبؽخ. . 

 إٌؾٛ هٍٟ أثوبدٖ ل١بط ٔزبئظ وبٔذ ئرا ِغزـ١الد ِزٛاصٞ ؽغُ ل١بط يف ٚادلـٍك إٌغجٟ اخلـأ اؽغت 
 :  اٌزبيل

 
 
 إٌغجٟ أاخلـ ؽغبة:  أٚال
  اٌـٛي ل١بط يف إٌغجٟ اخلـأ ؽغبة

الكمية  البعد

المقاسة 
(cm) 

الكمية 

الحقيقية 
(cm) 

الطول 

x 
4.3 4.4 

العرض 

y 
3.3 3.5 

االرتفاع 

z 
2.8 3 
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 اٌوشع ل١بط يف إٌغجٟ اخلـأ ؽغبة

  
 السرفبما ل١بط يف إٌغجٟ اخلـأ ؽغبة

  
  r=r1+r2+r3= 0.023+0.057+0.067=0.147  احلغُ ل١بط يف إٌغجٟ اخلـأ ؽغبة 

 
 
  ادلـٍك اخلـأ ؽغبة:  صب١ٔب

 ادلغزـ١الد دلزٛاصٞ احلم١مٟ احلغُ ؽغبة
 = 4.3 × 3.5 × 3 = 46.2 cm3 
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 ادلزغٙخ ٚاٌى١ّبد اٌم١بع١خ اٌى١ّبد:  ضبٟٔاٌ اٌفظً
 

 ِزغٙخ و١ّبد ل١بع١خ و١ّبد
  روشف ف١ض٠بئ١خ و١ّخ ٟ٘

 
 فمؾ دبمذاس٘ب سببِب

 اذببٖ ذلب ١ٌٚظ
  ِضً 

 دسعخ – اٌىضبفخ – احلغُ  اٌضِٓ – اٌىزٍخ – ادلغبفخ
 اٌـبلخ - احلشاسح

  روشف ف١ض٠بئ١خ و١ّخ ٟ٘
 
 دبمذاس٘ب سببِب

  ٚاذبب٘ٙب
 
  فمؾ ِوب
  ِضً

 اٌزؾشن و١ّخ – اٌوغٍخ - اٌمٛح – اإلصاؽخ – اٌغشهخ

 ِزغٙخ و١ّخ ٟٚ٘}}  ٔٙب٠خ ٔمـخ ئيل ثذا٠خ ٔمـخ ِٓ ِوني اذببٖ يف ادلغزم١ّخ ادلغبفخ ٟ٘ -: اإلصاؽخ
 }} 

 {{ ل١بع١خ و١ّخ ٟٚ٘}} . آخش ئيل ِٛػن ِٓ احلشوخ أصٕبء ادلمـٛم ادلغبس ؿٛي ٟ٘ : ادلغبفخ
 . ثبإلصاؽخ رٌه ٠غّٟ احلشوخ ثبذببٖ ادلغبفخ ِمذاس ٠مرتْ هٕذِب[1]  :  أْ الؽق

  ادلرت ثٛؽذح ٚرمبط d أٚ s أٚ X ثبٌشِض ذلب ٠شِض ٚادلغبفخ اإلصاؽخ ِٓ وً[ 3]                  

 ِوشفخ ربِب روش٠فب ٠فٙبٌزوش ٠ٍضَ ألٔٗ(( هًٍ)) ِزغٙخ و١ّخ اإلصاؽخ***  -: ٘بِخ ِالؽلبد
 ٚاذبب٘ٙب ِمذاس٘ب

 فمؾ ِمذاس٘ب ِوشفخ ربِب روش٠فب ٌزوش٠فٙب ٠ٍضَ ألٔٗ((  هًٍ)) ل١بع١ٗ و١ّخ ادلغبفخ***                          
 

 اٌجذا٠خ ٔمـزٟ ثني فبطٍخ ِغزم١ّخ ِغبفخ الظش أْ رٌه ِوٕٟ  ؟ m 500  عغُ ئصاؽخ أْ ِوٕٟ ِب 
  m 500 رغبٚٞ ذصبث اذببٖ يف ٚإٌٙب٠خ
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 اٌـش٠ك ٔفظ ِٓ هبد صُ m 150 ِغبفخ فمـن B إٌمـخ ئيل ٚطً ؽىت A إٌمـخ ِٓ عغُ ربشن:  ِضبي
   ٌٍغغُ احلبدصخ اإلصاؽخ اؽغت(2)       ادلمـٛهخ ادلغبفخ اؽغتC (1 )  إٌمـخ ئيل ٚطً ؽىت 50m ِغبفخ

 m 150                                                                                                 احلـــــــــــً         
    A                                                    B 

 50m      C                                                                            ادلمـٛهخ ادلغبفخ{ 1}
S  =  150 + 50 =  200 m  [ل١بع١خ و١ّخ ألٔٙب فمؾ ِمذاس٘ب روش ادلغبفخ أْ الؽق] 

    d =+ 150 – 50 = + 100 m               احلبدصخ اإلصاؽخ{ 2}  
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 B ئيلA  ِٓ احلشوخ ٚاذببٖ  
 ِمذاس٘ب روش اإلصاؽخ أْ الؽق] عبٌجخ C ئيل B ِٚٓ ِٛعجخ B ئيل A ِٓ اذببٖ يف اإلصاؽخ أْ اهزربٔب ٚلذ

 [ ِزغٙخ و١ّخ ألٔٙب بٚاذبب٘ٙ
 ِغبسٖ هٍٟ هّٛدٞ اذببٖ يف ربشن صُ B إٌمـخ ئيل ٚطً ؽىت 12m فمـن A  إٌمـخ ِٓ عغُ ربشن:  ِضبي

  .                                                      C إٌمـخ ئيل ٚطً ؽىت 5m لذس٘ب ِغبفخ األٚي

           ادلمـٛهخ ادلغبفخ اؽغت{{ 1}}
   احلبدصخ إلصاؽخا{{ 2}}

                                 احلـــــــل
                                         X = 12 + 5 =  17 mاملقطٌعت املسافت{{ 1}}

 احلادثت اإلزاحت{{ 2}}
=     144  + 25   = 169  =  13 m    X  (AC) =   (AB)2  + (BC)2 

 .                  C  إيل  A من احلركت ًاجتاه                              
  مثال
  من مث (A       B) من  (m 7) قطرىا نصف دائرة حميط علي جسم حترك
    (A           B           A) مرة كل يف ًاإلزاحت املسافت من كال احسب. 
 من تبدأ تجيتامل قيمت مع يتناسب طٌهلا مٌجيت مستقيمت بقطعت املتجو متثيل يتم
 النيايت نقطت حنٌ ًتشري البدايت نقطت

A صغري سيم ًفٌقو عادي حبرف أً A داكن حبرف للمتجو يرمس
 ًاٌى١ّبد سبض١ 

 ادلزغٙخ

 ٌٍّزغٙبد اٌج١بٟٔ اٌزّض١ً 
 حب١ش ِٕبعت سعُ دبم١بط ِٛعٙخ ِغزم١ّخ لـوخ ثشعُ ادلزغٙبد سبض١ً ٠زُ

 ادلزغٙخ اٌى١ّخ ِمذاس ادلٛعٙخ ادلغزم١ّخ اٌمـوخ ؿٛي ميضً – أ
 ادلزغٙخ اٌى١ّخ اذببٖ ادلٛعٙخ ادلغزم١ّخ اٌمـوخ اذببٖ ميضً – ة

                                                         
                                                           

 
 

 (a )ادلزغٗ ٠ٛػؼA


                 (b )ادلزغٗ ٠ٛػؼ A B
 

                 (c )ادلزغٗ ٠ٛػؼ A


  ٚادلزغٗ 
 ادلزغٙبد عرب أعبع١بد

 وً ثذا٠خ خٔمـ اخزٍفذ ٌٛ ؽزٟ) االذببٖ ٔفظ ذلّب ٚوبْ ادلمذاس يف ب٠رغبٚ ئرا:  ِزغٙني ٠زغبٚٞ ِزٟ( 1)
 (ِّٕٙب

A ادلزغٙخ( 2)


A ٌٍّزغٙخ اٌوذد٠خ اٌم١ّخ رغبٚٞ اٌوذد٠خ ل١ّزٗ 


  ,ٓاذبب٘ٗ هىظ يف ٌٚى . 

A ادلزغٗ ػشثٕب ئرا:  أْ الؽق   


 ادلزغٗ ٠غبٚٞ أطجؼ( 1-) يف A


  
 
  ِمذاسا

 
 ٚاذبب٘ب

 ادلزغٙبد مجن زلظٍخ
 ٠ىْٛ ٚوُ اجلغُ ٠زؾشن اذببٖ أٞ ففٟ,  سلزٍفخ اذبب٘بد يف ِب عغُ هٍٟ أوضش أٚ لٛرني رإصش هٕذِب 

 ؟ ربشوٗ اٌزٟ اٌمٛح ِمذاس
 اٌمٛٞ دبؾظٍخ لٛٞ هذح رأصري ٔز١غخ عغُ هٍٟ رإصش اٌزٟ اٌمٛح رغّٟ( 1):  أْ الؽق

 . اجلغُ ف١ٗ ٠زؾشن اٌزٞ ثبالذببٖ اٌمٛٞ زلظٍخ اذببٖ حيذد (2)                 
 ه١ٍٗ ادلإصشح األط١ٍخ اٌمٛٞ ربذصٗ اٌزٞ ٔفغٗ األصش اجلغُ يف ربذس ٚؽ١ذح لٛح ٟ٘:  احملظٍخ اٌمٛح 

B A A 

A


 
B


 A


 
A


 

A


 

A
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              ثـش٠مزني ادلزغٙني مجن ٠زُ
                                                  (b) اٌشىً يف وّب ِضٍش ثشعُ(  1) 

  اٌمـش ف١ىْٛ ِزغبٚس٠ٓ ػٍوني A ٚ B ف١ٗ ٠ىْٛ أػالم ِزٛاصٞ ثشعُ(2)
 
 يف وّب ادلزغٙني حملظٍخ شلضال

 .     (c) اٌشىً
                  

                                                                                                              
 
 
 
 
 

 . Y ٟ٘ FY= 3N زلٛس اذببٖ يف ٚاالخشٞ,  X ٟ٘ٚ FX= 4N زلٛس اذببٖ يف أؽذاّ٘ب لٛرني زلظٍخ أٚعذ:  ِضبي 
 احلـــــــــــــــــــــــً

 (ِزوبِذربْ اٌمٛرني الْ) ِغزـ١ً هٍٟ فٕؾظً األػالم ِزٛاصٞ ٔىًّ -1
  F احملظٍخ ف١ّضً اٌمـش ٔظً – 2

 . ٠ٍٟ وّب F اٌمٛٞ حملظٍخ اٌوذد٠خ اٌم١ّخ بدأجي ف١ّىٓ ف١ضبغٛسط ٔلش٠خ ثزـج١ك – 3
  
 
 
 
  

 
 ادلزغٙبد جلّن اٌوىغ١خ اٌو١ٍّخ ٘ٛ -: ادلزغٙبد رب١ًٍ  
  االفمٟ ِن  صا٠ٚخ ٠ظٕن اذببٖ يف ؽجً ثٛاعـخ أخشٞ ذبش ؿفٍخ وّضبي

 ( X,Y) زلٛسٞ هٍٟ ِزوبِذ٠ٓ لٛرني ئيل F اٌمٛح رب١ًٍ ف١ّىٓ

     
  sinyF F 

       XF F cos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -: ادلزغٙبد ػشة
 

2 2 16 9 25 5X YF F F N       

3
tan

4

36.87

Y

X

F

F
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  اٌضبٟٔ اٌجبة
 اخلـ١خ احلشوخ  -:-: األٚي اٌفظً

 ِغزم١ُ خؾ يف احلشوخ
 آخش عغُ دلٛػن ثبٌٕغجخ ٌضِٓا دبشٚس اجلغُ ِٛػن يف احلبدس اٌزغري ٟ٘:  احلشوخ

 احلشوخ أٛام اثغؾ سبضً ٟٚ٘ ِغزم١ُ خؾ يف ثبحلشوخ مس١ذ ٚاؽذ اذببٖ يف احلشوخ وبٔذ ارا -: ٍِؾٛكخ
 يف ذبّن ٚاٌزٟ ِزغب٠ٚخ ص١ِٕخ فرتاد يف ِزؾشن جلغُ ادلززبثوخ اٌظٛس ِٓ رلّٛهخ ٘ٛ -: احلشوخ سلـؾ

                                                                                    ٚاؽذح طٛسح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دٚس٠خ ؽشوخ إٌٛاح ؽٛي اإلٌىرتْٚ ؽشوخ/  هًٍ

 ِزغب٠ٚخ ص١ِٕخ فرتاد هٍٟ ٔفغٙب رىشس ألٔٙب/   عـ

  اإلصاؽخ يف ٌٍزغري اٌضِٕٟ ادلوذي ٟ٘(:V)اٌغشهخ***  
 .صب١ٔخ ٚاؽذ لذسح صِٓ يف ادلمـٛهخ اإلصاؽخ أٚ                  

     -: اٌمبْٔٛ*** 
 
  

   km/h أٚ     m/s     -:ل١بعٙب ٚؽذح***      
  m/s 40= ثغشهخ رزؾشن ع١بسح:  أْ لٌٕٛب ِوٕٟ ِب

 ٚاؽذح صب١ٔخ لذسٖ صِٓ يف  m 40 ئصاؽخ رمـن اٌغ١بسح أْ رٌه ِوٕٟ
 ((  هًٍ)) ِزغٙخ و١ّخ اٌغشهخ***    -: ٘بِخ ٍِؾٛكخ

 ٚاذبب٘ٙب ِمذاس٘ب ِوشفخ ربِب روش٠فب ٌزوش٠فٗ ٠ٍضَ ألٔٗ          
 ِزغٙخ و١ّخ لغّخ ٚٔبرظ(  اٌضِٓ)  ل١بع١خ و١ّخ هٍٟ(  اإلصاؽخ) ِزغٙخ و١ّخ لغّخ ِٓ ٔبذبخ ألٔٙب أٚ

   ِزغٙخ و١ّخ ٠وـٟ ل١بع١خ و١ّخ هٍٟ
  ل١بع١خ و١ّخ ِمذاس٘ب ث١ّٕب ِزغٙٗ و١ّخ اٌغشهخ/  هًٍ

حلركة نوع ا  أ

 احلشوخ االٔزمب١ٌخ

ٟ٘ اٌزٟ ٠زؾشن ف١ٙب اجلغُ ِب ثني ٔمـزني األٚيل 
 رغّٟ ٔمـخ اٌجذا٠خ ٚاٌضب١ٔخ رغّٟ ٔمـخ إٌٙب٠خ

 -*** أِضٍخ ٌٍؾشوخ االٔزمب١ٌخ :
ح هٍٟ ِضً :  ؽشوخ وش -احلشوخ يف خؾ ِغزم١ُ : -1

 ِغزٛٞ ِبئً 
 اٌمـبساد ، حركة              

 ِضً : ؽشوخ  -احلشوخ يف ِغبس ِٕؾٕٟ : -2

 وفاثالمقذ

 احلشوخ اٌذٚس٠خ 
ٟ٘ ؽشوخ رىشس ٔفغٙب هٍٟ فرتاد ص١ِٕخ 

 ِزغب٠ٚخ
 -*** أِضٍخ ٌٍؾشوخ اٌذٚس٠خ :

ِضً ؽشوخ اٌمّش  -احلشوخ يف ِغبس ِفٍك : -1
 ؽٛي األسع

ٛي إٌغَٛ ، ؽشوخ ، ؽشوخ اٌىٛاوت ؽ    
 األسعٛؽخ اٌذٚاسح

ِضً  -احلشوخ اال٘زضاص٠خ ) اٌرتدد٠خ( : -2
 ثٕذٚي اٌغبهخؽشوخ 

V =   
  d 

t 
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 و١ّخ ٠ىْٛ ٚإٌبرظ اٌضِٓ ٟٚ٘ ل١بع١خ و١ّخ هٍٟ اإلصاؽخ ٟٚ٘ ٙخِزغ و١ّخ لغّخ ٔبرظ اٌغشهخ الْ/  عـ
 فمؾ ادلمذاس ِوشفخ ربِخ ِوشفٗ دلوشفزٗ ٠ٍضَ اٌغشهخ ِمذاس أِب ِزغٙخ

                                                                                                                                                                                                  
 
 

  -: ادلزغٙخ ٚاٌغشهخ اٌوذد٠خ اٌغشهخ ثني ِمبسٔخ
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌىٍٟ اٌضِٓ هٍٟ ِمغِٛخ إٌٙب٠خ ٔمـخ ئيل اٌجذا٠خ ٔمـخ ِٓ اإلصاؽخ ٟ٘( :  V) ادلزٛعـخ اٌغشهخ
  ِزغب٠ٚخ أصِٕخ يف ِزغب٠ٚخ ئصاؽبد ٌمـن اجلغُ ثٙب ربشن ٌٛ اٌزٟ ادلٕزلّخ اٌغشهخ ٟ٘  أٚ                     

 
 
 
 

t 
V = 

d 

2 
V = Vf +Vi 

 = (Vالسرعت الوتىسطت) 
 السرعت االبتدائيت + السرعت الٌهائيت

2 

 = (Vالسرعت الوتىسطت) 
 (dالنليت ) الزاحتا

 (tالسهي النلي )

  

وواع السرعت  أ
 

تت (  السرعت املنتظمت ) الثاب
وهي السرعت التي يتحرك به الجسن عٌدها يقطع إزاحاث هتساويت 

 في أزهٌت هتساويت

 -تظمت :التمثيل البياوي للسرعت املن
 والسهي علي الوحىر الرأسي عٌد رسن العالقت البياًيت بيي اإلزاحت 

لجسن يتحرك بسرعت هٌتظوت ًحصل علي خط  علي الوحىر األفقي

 هستقين هيله يوثل هقدار السرعت الوٌتظوت

 ) املتغرية ( السرعت غري املنتظمت
وهي السرعت التي يتحرك به الجسن عٌدها يقطع إزاحاث غير 

 يت في أزهٌت هتساويتهتساو

 -التمثيل البياوي للسرعت غري املنتظمت :
 علي الوحىر الرأسي عٌد رسن العالقت البياًيت بيي اإلزاحت 

لجسن يتحرك بسرعت غير هٌتظوت  علي الوحىر األفقي والسهي

ًحصل علي  هٌحٌي هيل الوواش له عٌد أي ًقطت يوثل هقدار 

 السرعت اللحظيت عٌد تلل الٌقطت
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  إٌٙبئ١خ اٌغشهخ( Vf) ، االثزذائ١خ اٌغشهخ( Vi) ؽ١ش   
 -: ٍِؾٛكخ*** 

  ثني اٌٛاطً اخلؾ ١ًِ ئجيبد ؿش٠ك هٓ ادلزٛعـخ اٌغشهخ رو١ني ميىٓ(  1)
 ادلمبثً ىًثبٌش وّب ٚٔٙب٠زٙب احلشوخ ثذا٠خ ٔمـخ

 ( ِزغٙخ و١ّخ ٟٚ٘)  ادلزٛعـخ اٌغشهخ ِظـٍؼ ثني اخلٍؾ اٌشبئوخ األخـبء ِٓ( 2)
 (  ل١بع١خ و١ّخ ٟٚ٘)  ادلزٛعـخ اٌوذد٠خ اٌغشهخ ِٚظـٍؼ

  
 
 

   عذا طغريح ص١ِٕخ فرتح ئصٕبء ادلزٛعـخ اٌغشهخ ٟ٘ -: اٌٍؾل١خ اٌغشهخ*** 
 يف اجلغُ عشهخ ِزٛعؾ ٟ٘ أٚ          ِو١ٕخ حللخ هٕذ اٌٛاؽذح ١خاٌضبٔ يف اإلصاؽخ يف اٌزغري ٟ٘ أٚ           

 حللخ أٞ
 
 
 

 -: ٍِؾٛكخ*** 
  ئجيبد ؿش٠ك هٓ ٔمـخ اٞ هٕذ اٌٍؾل١خ اٌغشهخ رو١ني ميىٓ

  ادلمبثً ثبٌشىً وّب إٌمـخ ٘زٖ هٕذ ٌٍّٕؾىن ادلّبط ١ًِ
 
 
 

 
 

V =   
  d 

t 

 = (Vالسرعت الوتىسطت) 
 (dالنليت ) الزاحتا

 (tسهي النلي )ال
الوتىسطت  العدديت السرعت

= 

 (dالنليت ) لوسافتا

 (tالسهي النلي )
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  اٌغشهخ يف ٌٍزغري اٌضِٕٟ ادلوذي ٟ٘(:a)اٌوغٍخ*** 
  اٌٛاؽذح اٌضب١ٔخ يف اجلغُ ٠مـوٙب  اٌزٟ اٌغشهخ يف اٌزغري ِمذاس أٚ                     

    -: اٌمبْٔٛ*** 
 
 

 km / h2 أٚ  m/s2  -:ل١بعٙب ٚؽذح*** 
 m/s 3 دبمذاس رزغري اٌغ١بسح عشهخ أْ أٞ/  عـ      m/s2 3=  ثوغٍخ رزؾشن ع١بسح -: أْ لٌٕٛب ِوٕٟ ِب*** 

 صب١ٔخ وً
 ((هًٍ)) ِزغٙخ و١ّخ وغٍخاٌ*** 

 ٚاذبب٘ٙب ِمذاس٘ب ِوشفخ ربِب روش٠فب ٌزوش٠فٙب ٠ٍضَ ألٔٗ/  عـ
 ِزغٙخ و١ّخ لغّخ ٚٔبرظ(  اٌضِٓ)  ل١بع١خ و١ّخ هٍٟ(  اٌغشهخ) ِزغٙخ و١ّخ لغّخ ِٓ ٔبذبخ ألٔٙب أٚ

   ِزغٙخ و١ّخ ٠وـٟ ل١بع١خ و١ّخ هٍٟ
 ((هًٍ)) طفش ٞرغبٚ اٌوغٍخ فبْ ِٕزلّخ ثغشهخ اجلغُ ربشن ئرا*** 

 طفش رغبٚٞ اٌوغٍخ ئرا رزغري ال ٚاٌغشهخ اٌضِٓ ٚؽذح يف اٌغشهخ يف اٌزغري ئال ٟ٘ ِب اٌوغٍخ الْ/   عـ
 
 
 

 

 
 
 
 

 طفش٠ٗ
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 (aالعجلة) 

لعجلت وواع ا نقصان أ ل لتزايد وا ا  مه حيث 
 

 موجبهعجلت 
امبر هي السرعت  Vt)وتنىى فيها السرعت الٌهائيت)

 إشارة العجلت هىجبتوتنىى  (Voاالبتدائيت )
 

بتعجلت   سال
 (Voاقل هي السرعت االبتدائيت )

 Vt)يها السرعت الٌهائيت)وتنىى ف

 وتنىى إشارة العجلت سالبت

 

جسن يتحرك بعجلت 

 سالبت

 العجلت تساوي الويل

V 

t 

V 

t 

جسن يتحرك بجلت 

 صفريت

a =     
      v 

      t 

 جسن يتحرك بعجلت هىجبت

 العجلت تساوي الويل
 

V 

t 
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 -:األلٛاط ثني اخزبس:
 اٌغشهخ – اٌٍؾل١خ اٌغشهخ - اٌوغٍخ - اٌغشهخ) ٟ٘ ِو١ٕخ حللخ هٕذ ادلمـٛهخ ٌإلصاؽخ اٌضِٕٟ ادلوذي -1

 (ادلزٛعـخ
 ( اال٘زضاص٠خ احلشوخ - االٔزمب١ٌخ احلشوخ - اٌذٚس٠خ احلشوخ) ادلٛع١خ احلشوخ روزرب -2

 ............. اٌى١ّبد ِٓ اٌوغٍخ روزرب -3

          اعزٕزبعٙب ميىٓ ال اٌزٟ( عـ)              ادلشزمخ(ة)             األعبع١خ(أ)    
 رغبٚٞ ئصاؽزٗ فبْ األسع ئيل صب١ٔخ هبد صُ غزائٗ هٓ ١ٌجؾش أِزبس أسثوخ ِغبفخ ؽبئؾ هٍٟ فأس طوذ -4

 (                                     ) طفش ، 4 ،  16، 8)                                      
 -: هًٍ

 )               ل١بع١خ و١ّخ اٌغشهخ ِمذاس ث١ّٕب ِزغٙخ و١ّخ اٌغشهخ -1
 

 -: اٌوٍّٟ َادلفٙٛ
 )      ِزغب٠ٚخ أصِٕخ يف ِزغب٠ٚخ ئصاؽبد ٠مـن هٕذِب اجلغُ حيذصٙب ؽشوخ

 -: أْ ثمٌٕٛب ٔوٕٟ ِبرا
 .  )  2 س/  َ  5=  اجلغُ هغٍخ

 -: ِغبئً
 ( A) ادلٛػن ِٓ ِغزم١ُ خؾ يف عغُ ربشن-1

                                                             ئيل هّٛد٠ب اذبب٘ٗ غري صُ(B) ادلٛػن ئيل
                                                               اؽغت ثبٌشعُ وّب( C) ادلٛػن 

 .                                                    احلبدصخ اإلصاؽخ(2.    ) ادلمـٛهخ ادلغبفخ( 1)        
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 -: اٚعذ ( m 14) لـش٘ب دائشح زل١ؾ هٍٟ عغُ ربشن( 2)
 . وبٍِخ ٌذٚسح ادلغبفخ -2.                            اٌذائشح ٌٕظف اإلصاؽخ -1                   

  ِزؾشن جلغُ اٌضِٓ ٚ اإلصاؽخ ثني اٌواللخ ٠ٛػؼ اٌزبيل اجلذٚي(  3)

50 40 30 20 10 X(m) 

5 4 3 2 1 t.(sec) 

 
  األفمٟ احملٛس هٍٝ   t اٌضِٓ ٚ أعٟاٌش احملٛس هٍٝ x ادلغبفخ ثني اٌواللخ اسعُ

  ٔٛهٙب ِب ٚ اٌغشهخ اؽغت اٌشعُ ِٚٓ                                         
  ِزؾشن جلغُ اٌضِٓ ٚ اإلصاؽخ ثني اٌواللخ ٠ٛػؼ اٌزبيل اجلذٚي( 4)

24 C 16 B 8 4 X(m) 

A 5 4 3 2 1 t.(sec) 

 
  -: اؽغت اٌشعُ ِٓ ٚ األفمٟ احملٛس هٍٝ   t اٌضِٓ ٚ أعٟاٌش احملٛس هٍٝ x ادلغبفخ ثني اٌواللخ اسعُ

 ف١ض٠بئ١ب  ٠غب٠ٚٗ ِب ٚ ادل١ً ل١ّخ -A , B ,C                   2 ل١ُ  -1

  ِزؾشن جلغُ اٌضِٓ ٚ اإلصاؽخ ثني اٌواللخ ٠ٛػؼ اٌزبيل اجلذٚي(  5)

245 180 125 X 45 20 5 X(m) 

7 6 5 4 3 2 1 t.(sec) 

 ؽشوخ طف  -1 اٌشعُ ِٚٓ األفمٟ احملٛس هٍٝ   t اٌضِٓ ٚ اٌشأعٟ احملٛس هٍٝ x ادلغبفخ ثني اٌواللخ اسعُ
 اإلصاؽخ ٠مـن أْ ثوذ اجلغُ عشهخ اؽغت -x     3 اإلصاؽخ ل١ّخ أٚعذ -2    اجلغُ

 

6m 
8m 

B A 

C 
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 ِغزم١ُ خؾ يف ِٕزلّخ ثوغٍخ احلشوخ هٍٟ ِغبئً
 -:ِٓ وال ل١ّخ ٟ٘ فّب اٌغىْٛ ِٓ  (6m/s2) ّخِٕزل ثوغٍخ ٠زؾشن عغُ

 .صٛأٟ 8 ثوذ اجلغُ عشهخ – أ        
 . صٛأٟ 10 ثوذ ادلمـٛهخ ادلغبفخ – ة       

 . (m/s 12) اجلغُ عشهخ  رظجؼ  هٕذِب ادلمـٛهخ ادلغبفخ - عـ      
 أِبِٗ (m 30) ثوذ ٚهٍٟ اٌـش٠ك ِٕزظف يف ٠مف ؿفً لبئذ٘ب شب٘ذ (20m/s) ثغشهخ رزؾشن ع١بسح(  2)

 ِب ِوٍال ال أَ ثأرٜ اٌـفً ٠ظبة ً٘ (m/s2 6-) ٌٍغ١بسح اٌزٕبلظ١خ اٌوغٍخ ٚوبٔذ اٌفشاًِ هٍٟ فؼغؾ
 .رمٌٛٗ

 -: ل١ّخ ٟ٘ فّب (m/s2 5) ِٕزلّخ ٚثوغٍخ (18m/s) ثغشهخ ٠زؾشن عغُ( 3)
  (40m/s) عشهزٗ رظجؼ أْ ثوذ ادلمـٛهخ ادلغبفخ -أ         

 . (s 12)ثوذ جلغُا عشهخ – ة       
 اؽغت (200m) لذس٘ب ِغبفخ ١ٌمـن (m/s2 4) لذس٘ب ِٕزلّخ ثوغٍخ اٌغىْٛ ِٓ عغُ ٠زؾشن( 4)

 .ادلغبفخ رٍه اجلغُ ١ٌمـن اٌالصَ اٌضِٓ -أ       
 . ادلغبفخ ٔٙب٠خ هٕذ اجلغُ ئ١ٌٙب ٚطً اٌزٟ اٌغشهخ -ة      

 (100m) ِغبفخ لـوذ ٚهٕذِب  (2m/s2) لذس٘ب ِٕزلّخ ثوغٍخ اٌغىْٛ ِٓ ع١بسح رزؾشن( 5)

 -: اٚعذ رمظري٠خ هغٍخ ثفوً (s 5) ثوذ اٌغ١بسح فزٛلفذ اٌفشاًِ لبئذ٘ب اعزخذَ
 . اٌفشاًِ اٌغبئك ٠غزخذَ أْ لجً اٌغ١بسح عشهخ -أ      

 . رٛلفذ ؽىت اٌغ١بسح ثٙب ربشوذ اٌزٟ اٌزمظري٠خ اٌوغٍخ – ة     
 . سحاٌغ١ب لـوزٙب اٌزٟ اٌى١ٍخ ادلغبفخ - عـ     

 اخلّظ دلذح ِٕزلّخ ثوغٍخ ٠ٚجذأ (km 1.2) ث١ّٕٙب ادلغبفخ A&B زلـزني ثني األٔفبق ِرتٚ ٠زؾشن( 6)
 ٠زؾشن ثوذ٘ب صُ ِب ٌٕمـخ ٠ظً ؽىت ِٕزلّخ ثغشهخ ٠زؾشن صُ (50m)ِغبفخ ٠مـن ؽ١ش األٚيل صٛأٟ

  أٚعذ األخريح  (m 80) ِغبفخ رٕبلظ١خ ثوغٍخ
 . ادلزٛعـخ ادلشؽٍخ يف األٔفبق ِرتٚ ثٙب شنرب اٌزٟ ادلٕزلّخ اٌغشهخ -أ     
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 . احملـزني ثني ادلغبفخ لـن يف اعزغشلٗ اٌزٞ اٌضِٓ – ة    
 ٠جوذ آخش جبغُ ١ٌٍؾك   (8m/s2) لذس٘ب ِٕزلّخ ثوغٍخ اٌغىْٛ ِٓ ؽشوزٗ ثذأ جلغُ اٌالصَ اٌضِٓ ِب( 7)

 . االذببٖ ٔفظ يف  (m/s 28) لذس٘ب ِٕزلّخ ثغشهخ ٠ٚزؾشن  (m 120) ِغبفخ هٕٗ
 6) ثوذ عشهزٗ اؽغت  (5m/s2) لذس٘ب ثوغٍخ وشعٟ هٍٟ ِزغبثك ٠زؾشن  ٌٍّوبلني ادلغبثمبد ئؽذٜ يف( 8)

s)  ِٓ لذس٘ب ثوغٍخ رٌه ثوذ ربشن ٚئرا اٌغىْٛ ِٓ احلشوخ ثذأ (-0.9 m/s2)  ٌىٟ اٌالصَ اٌضِٓ فبؽغت 
 . اٌضب١ٔخ احلبٌخ يف ٠مـوٙب اٌزٟ ادلغبفخ ٚاؽغت طفشا عشهزٗ رظجؼ

      =Vf -2  t                                   -: اٌزب١ٌخ ٌٍواللخ ؿجمب عغُ ٠زؾشن( 9)
 اٚعذ (m/s) ثـ اٌغشهخ Vt ، ثبٌضٛأٟ اٌضِٓ t ؽ١ش     

 . اٌوغٍخ – ة         االثزذائ١خ اٌغشهخ – أ                                                               
 . احلشوخ ثذا٠خ ِٓ  ( s 10) ثوذ ٚاٌغشهخ ٠مـوٙب اٌزٟ ادلغبفخ - عـ                                                            

  -: ِغزم١ُ ؿش٠ك هٍٟ ع١بسح ؽشوخ ٠ٛػؼ ادلشعَٛ اٌج١بٟٔ اٌشىً( 11) 
 اٌض١ِٕخ اٌفرتح ٚوُ عبوٕخ يف اٌغ١بسح رىْٛ اخلؾ أعضاء أٞ -أ          

 . عبوٕخ اٌغ١بسح ف١ٙب رغزّش اٌزٟ             
  ِٕزلّخ ثغشهخ ِزؾشوخ فغٗ اٌغ١بسح رىْٛ اخلؾ أعضاء أٞ -ة         

 . اٌغشهخ ل١ّخ ٚاؽغت اٌجذء ٔمـخ هٓ ِجزوذح             
 األٚيل صٛأٟ اٌوشش خالي اٌغ١بسح لـوزٙب اٌزٟ ادلغبفخ - عـ        

 ٚثوذ m/s 30 ثغشهخ ِزؾشوخ(  ٔمً ع١بسح) شبؽٕخ ِٓ طٕذٚق عمؾ  -: ثٕني اٌضب٠ٛٔخ األلظش ِذسعخ(11)
 حللخ ِٓ اٌظٕذٚق اعزغشلٗ اٌزٞ اٌضِٓ اؽغت سببِب رٛلف ؽىت  m 45 ِغبفخ أضٌك ٌألسع ِالِغزٗ

 . سببِب رٛلف ؽىت األسع ِالِغزٗ
 

 عغُ ؽشوخ ِغبس ميضً أِبِه اٌزٞ اٌشعُ يف -(:12)
  أزمبٌٗ ذهٕ اجلغُ ؽشوخ ٔٛم أٚطف -١        

  C ئيل B ِٓ أزمبٌٗ هٕذ(ة)                B ئيل  A ِٓ(أ)       
 C ئيل B ِٓ أزمبٌٗ هٕذ ٠مـوٙب اٌزٟ ادلغبفخ اٚعذ -٢       

 
 : اؽغت   m/s2 5 ِٕزلّخ ثوغٍخ  m/s 20 ثغشهخ ٠زؾشن عغُ( 13)

 . اٌفرتح ٘زٖ خالي ادلمـٛهخ ادلغبفخ-٢      s 4 ثوذ اجلغُ عشهخ -١
  ٠مـن ٚهٕذِب      Vf= 0 + 4t : ٌٍواللخ ؿجمب ٠زؾشن عغُ  -(:14)

 . إٌٙبئ١خ عشهزٗ أٚعذ  m 18 لذس٘ب ِغبفخ اجلغُ  
         d = Vit +  at2:    أْ أصجذ -: اٌششل١خ اٌضب٠ٛٔخ اٌوبشش ِذسعخ( 15)

    ا٢ر١خ ٌٍواللخ ؿجمب عغُ ٠زؾشن -(:16)
  : اؽغت ثبدلرت ادلغبفخ X ، صب١ٔخ/ دلرتثب اجلغُ عشهخ V ؽ١ش

 . صب١ٔزني ثوذ عشهزٗ ،   اجلغُ ثٙب ٠زؾشن اٌزٟ اٌوغٍخ   ،   االثزذائ١خ اجلغُ عشهخ    
 خالي عشهزٗ ٌزظm/sً 15  اثزذائ١خ ثغشهخ ع١بسح رزؾشن -(:17)

    2.5 s  20 لذس٘ب ٔٙبئ١خ عشهخ ئيل m/s   اٌفرتح رٍه خالي اٌغ١بسح ربشوٕٙب اٌزٟ ادلغبفخ اؽغت  
 ( 2m/s2) لذس٘ب ِٕزلّخ ثوغٍخ اٌغىْٛ ِٓ ؽشوزٙب ثذأد ع١بسح -(:18)

 . هٕذئز إٌٙبئ١خ عشهزٗ ٚوزٌه احلشوخ ثذأ ِٓ(   3sec) خالي اٌغ١بسح رمـوٙب اٌزٟ ادلغبفخ اؽغت   
 

(19)  

V  (m/s) 

 
10         B                   C 

 
   A          2                4       

t(s) 

6m 

8m 

B A 

C 
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 ( A) ادلٛػن ِٓ ِغزم١ُ خؾ يف عغُ ربشن 
                                                             ئيل هّٛد٠ب اذبب٘ٗ غري صُ(B) ادلٛػن ئيل

                                                               اؽغت ثبٌشعُ وّب( C) ادلٛػن 
  .                                                   احلبدصخ اإلصاؽخ(2.    ) ادلمـٛهخ ادلغبفخ( 1)        

 ثوغٍخ ربشن اٌفشاًِ اعزخذاَ ٚهٕذ (m/ s 20) ثغشهخ ٠زؾشن لـبس -: عٛ٘بط ثٕني ؿّب ِذسعخ( 21)
 رٕبلظ١خ

 ؽزٟ اٌفشاًِ اعزخذاَ ِٕز ٠مـوٙب اٌزٟ ٚادلغبفخ اٌمـبس ٌزٛلف اٌالصَ اٌضِٓ اؽغت (m / s2 2) ِٕزلّخ
 . ٠زٛلف

 kg 20 وزٍزٗ جلغُ ٚاٌضِٓ خاٌغشه ثني اٌواللخ ميضً ادلمبثً اٌشىً  -: 2117 أص٘ش( 21) 

 عـ ة ادلشؽٍخ ، أة ادلشؽٍخ ِٓ وال خالي اجلغُ ثٙب ٠زؾشن اٌزٟ احلشوخ طف

 . ِشؽٍخ وً خالي اجلغُ ثٙب ٠زؾشن اٌزٟ اٌوغٍخ اؽغت

 عـ ة ادلشؽٍخ ، أة ادلشؽٍخ ِٓ وال خالي اجلغُ هٍٟ ادلإصشح اٌمٛح اؽغت
 

 X ، س/  ثبدلرت اٌغشهخ vt ؽ١ش           vf =  5d+36  ب١ٌخاٌز ٌٍواللخ ؿجمب عغُ ٠زؾشن -:2116 أص٘ش( 22)
       أٚعذ ثبدلرت ادلغبفخ

 ثذأ ِٓ صٛأٟ( 10) ثوذ اجلغُ ٠مـوٙب اٌزٟ ادلغبفخ( 3)     احلشوخ هغٍخ( 2)     االثزذائ١خ اٌغشهخ( 1) 
    .احلشوخ

 اؽغت( (7.5m\sئىل عشهزٗ رظً(  1.5m\s) ِٕزلّخ ثوغٍخ اٌغىْٛ ِٓ ؽشوزٗ ثذأ دساعخ ساوت(  23)
 اٌذساعخ رمـوٙب اٌزٟ ادلغبفخ

 اٌوغٍخ اؽغت ؽشوزٙب ثذء ِٓ(  225m) ِغبفخ لـوذ أْ ثوذ(  15m\s)ِمذاس٘ب عشهخ ع١بسح اوزغجذ 
 اٌغ١بسح ثٙب ربشوذ اٌزٟ

 اٌالصَ اٌضِٓ اٚعذ اٌفشاًِ اعزخذاَ هٕذ( 2m\s²) ِمذس٘ب رٕبلظ١خ ثوغٍخ(  20m\s) ثغشهخ ٠زؾشن لـبس 
 ٠زٛلف ؽىت اٌفشاًِ اعزخذاَ ِٕز  ٠مـوٙب اٌزٟ ٚادلغبفخ اٌمـبس ١ٌزٛلف

 اٌىت ادلٕزلّخ اٌوغٍخ فبؽغت( s 30) صِٓ خالي( 54km/h) ئىل( 18km/h) ِٓ ثبٔزلبَ ع١بسح عشهخ رضا٠ذد
 رٛلف ؽىت اٌفشاًِ اعزخذاَ ِٕز ادلمـٛهخ ادلغبفخ ٚاؽغت اٌفرتح ٘زٖ خالي اٌغ١بسح ثٙب ربشوذ

 ثٙب ٠زؾشن اٌزٟ اٌوغٍخ اؽغت ثبدلرت ادلغبفخ d ؽ١ش     =5d Vf+36   اٌزبيل ٌٍواللخ ؿجمب عغُ ٠زؾشن
 (  m 9) ِغبفخ اجلغُ ٠مـن أْ ثوذ اٌغشهخ اؽغت صُ   االثزذائ١خ اٌغشهخ ٚوزٌه اجلغُ

  غُاجل ثٙب ٠زؾشن اٌىت ٚاٌوغٍخ االثزذائ١خ اٌغشهخ اؽغت t=  Vt   2 -ا٢ر١خ ٌٍواللخ ؿجمب ٠زؾشن عغُ 

 هٍٝ فؼغؾ(  35m) ِغبفخ هٍٝ شخض أِبِٗ ٚعذ اٌغري ٚأصٕبء(  km/h 54) ثغشهخ ٠زؾشن ع١بسح عبئك 
 ؟ ال أَ اٌشخض اٌغبئك طذَ فًٙ(  sec 5) ثوذ اٌغ١بسح رٛلفذ ؽىت ثبٔزلبَ اٌفشاًِ
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 ِٓ ؽشوزٗ ٠جذأ اجلغُ ٘زا فاْ األسع عـؼ هٓ ِشرفن ِىبْ ِٓ عغُ ٠غمؾ هٕذِب  :احلش اٌغمٛؽ***
  عىْٛ

 
  .ٌٗ األسع عزة لٛح رأصري ربذ أعفً ئىل ِزغٙب

  رغمؾ هٕذِب األعغبَ ثٙب رزؾشن اٌزٟ ادلٕزلّخ اٌوغٍخ ٟ٘ -: احلش اٌغمٛؽ هغٍخ***
 
  عمٛؿب

 
 عـؼ حنٛ ؽشا

  األسع

  اٌغبلؾ اجلغُ عشهخ رزضا٠ذ - 
 
  .ثبألسع اطـذاِٗ حللخ هٕذ ذلب ل١ّخ ألظٝ ئىل رظً ؽىت رذسجي١ب

  األسػ١خ اجلبرث١خ هغٍخ رغّٝ ِٕزلّخ ثوغٍخ ٠زؾشن اجلغُ ٘زا فاْ اذلٛاء ِمبِٚخ ٚعٛد هذَ ؽبٌخ يف - 

  = احلش اٌغمٛؽ هغٍخ

                                                                               
 
 
 
 

 :ٍِؾٛكخ***
 األسػ١خ اجلبرث١خ هغٍخ ل١ّخ ٚرىْٛ األسع عـؼ هٍٝ ٢خش ِىبْ ِٓ األسػ١خ اجلبرث١خ هغٍخ ل١ّخ زبزٍف - 

 m/s2 9.8  =  اٌزمش٠ج١خ

 ِىبْ (g) اعزجذاي ِن اجلبرث١خ هغٍخ رأصري ربذ اٌشأع١خ ٌٍؾشوخ اٌضالصخ احلشوخ ِوبدالد رـج١ك ميىٓ - 
 .(a)اٌوغٍخ

   (هًٍ) ألعفً ساع١ب عمؾ ئرا عشهزٗ ٚرض٠ذ ألهٍٝ ساع١ب لزف ئرا اجلغُ عشهخ رزٕبلض*** 
 هغٍخ اذببٖ يف ٠زؾشن ألٔخ ألعفً عمؾ ئرا ٚرض٠ذ األسػ١خ اجلبرث١خ ػذ ٠زؾشن ألٔخ عشهزٗ رزٕبلض : عـ

 صبثذ دبوذي اجلغُ عشهخ ص٠بدح هٍٝ فزوًّ اجلبرث١خ
 

 (هًٍ) األسع ِشوض هٓ اجلغُ ثوذ اخزالف أٚ ادلىبْ ثبخزالف احلش اٌغمٛؽ هغٍخ ل١ّخ زبزٍف*** 
  االعزٛاء خؾ هٓ اٌمـجني ِٓ لش٠ت األسع ِشوض ٚاْ سببِب وش٠ٚخ ١ٌغذ األسع الْ:  عـ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 احلش اٌغمٛؽ هٍٟ ِغبئً
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 ٚوزٌه اجلغُ ئ١ٌٗ ٠ظً اسرفبم ألظٟ اؽغت( m/s 98) اثزذائ١خ ثغشهخ ألهٍٟ سأع١ب عغُ لزف -(:1)

 .(   m/s2 9.8) اجلبرث١خ هغٍخ ثبْ هٍّب ٌزٌه اٌالصَ اٌض١ِٕخ
 هغٍخ أْ هٍّذ فارا(  صٛأٟ 5 ) لذسٖ صِٓ ثوذ األسع ئيل فٛطً ِجىن اهٍٟ ِٓ ؽش ١ٌغمؾ عغُ رشن -(:2)

  ثبألسع اطـذاِٗ حللخ اجلغُ عشهخ -1      -: اؽغت(  m/s2 9.8)  األسػ١خ اجلبرث١خ
 . األسع عـؼ هٓ ادلجىن اسرفبم -2                                                      

 10)  األسػ١خ اجلبرث١خ هغٍخ وبٔذ فارا صٛأٟ(   6) ثوذ صب١ٔخ ِشح ٌألسع فوبد هٍٟأل سأع١ب ؽغش لزف -(:3)

m/s2   )احلغش ئ١ٌٗ ٠ظً اسرفبم ألظٟ -2.            احلغش ثٙب لزف اٌزٟ اٌغشهخ -1:   اؽغت. 
 

 . ( m/s 100) اثزذائ١خ ثغشهخ ألهٍٟ لزف عغُ ئ١ٌٗ ٠ظً اسرفبم ألظٟ  اؽغت-4
 هغٍخ ٚاهزجبس اذلٛاء ِمبِٚخ ئّ٘بي ٚثفشع  (m/s 100) اثزذائ١خ ثغشهخ أهٍٟ ئيل ١بسأع  عغُ لزف -(:5)

 . احلغُ ئ١ٌٗ ٠ظً اسرفبم ألظٟ اٚعذ  (m/s2 10) اجلبرث١خ
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   (m/s2 9.8 احلش اٌغمٛؽ هغٍخ وبٔذ فارا ( s 5 ) ثوذ األسع ئيل فٛطً ِجٕٟ لّخ ِٓ سأع١ب عغُ عمؾ( 6)
 . األسع ئيل ٚطٌٛٗ حللخ اجلغُ عشهخ -2            ادلجٕٟ اسرفبم -1          -: اؽغت( 

 -1          اٚعذ(    (m/s2 10احلش اٌغمٛؽ هغٍخ وبٔذ فارا  (m/s 50) ثغشهخ اهٍٟ ئيل سأع١ب عغُ لزف -(:6)
 .األسع ئيل صب١ٔخ  اجلغُ ٌوٛدح اٌالصَ اٌضِٓ -2           ئ١ٌٗ ٠ظً اسرفبم ألظٝ

 هغٍخ ثبْ هٍّب اجلغُ ئ١ٌٗ ٠ظً اسرفبم ألظٟ اؽغت( 20m/s) ثغشهخ ألهٍٟ( Kg 25) وزٍزٗ عغُ لزف -(:7)
 (  m/s2 10 ) اجلبرث١خ

 ادلمزٚفبد
 -: اٌشأع١خ ادلمزٚفبد أٚال 

 عشهخ أْ أٞ األسػ١خ اجلبرث١خ هغٍخ رغبٚٞ ِٕزلّخ رٕبلظ١خ ثوغٍخ ٠زؾشن فأٗ ألهٍٟ عغُ لزف هٕذ
 احلشوخ ِوبدالد رٕـجك فمؾ احملٛس ٘زا ،ٚهٍٝ األسػ١خ برث١خاجل هغٍخ رأصري ربذ ثبٔزلبَ رمً  اجلغُ

 .اٌضالس

 -: ِالؽلبد
 عشهزٗ اذببٖ اجلغُ ٠غري ثوذ٘ب طفش  عشهزٙب رىْٛ"  اسرفبم ألظٝ"  ٔمـخ أهٍٝ ئىل اجلغُ ٠ظً هٕذِب -1

   االذببٖ هىظ يف ٌٚىٓ أخشٞ ِشح عشهزٗ فزضداد األسػ١خ اجلبرث١خ هغٍخ رأصري ربذ األسع عـؼ ايل ١ٌوٛد

 اسرفبم ألظٝ ِٓ ٘جٛؿٗ صِٓ=  اسرفبم ألظٝ ئىل اجلغُ طوٛد صِٓ -2
 اذلجٛؽ أصٕبء إٌمـخ ٔفظ هٕذ اجلغُ عشهخ عبٌت=  اٌظوٛد أصٕبء ٔمـخ أٞ هٕذ اجلغُ عشهخ -3

 (( االذببٖ هىظ يف اٌغشهزني أْ هٍٟ عبٌت اإلشبسح رذي))                      

 اذلجٛؽ صِٓ ػوف=  اٌظوٛد صِٓ ػوف=  غُاجل ٌزؾ١ٍك اٌىٍٟ اٌضِٓ -4
******************************************************************************* 

 -((: ثوذ٠ٓ يف احلشوخ))  ثضا٠ٚخ ادلمزٚفبد/ صب١ٔب
 فأٙب  األفمٟ ادلغزٜٛ ِن θ ٚثضا٠ٚخ vi اثزذائ١خ ثغشهخ ِذفن دأخ أٚ وشح ِضً ِمزٚف ٠ٕـٍك هٕذِب

  ِٕؾ١ٕب خـب رأخز
  ثبٌشىً وّب( y) ٚسأعٟ( X) أفمٟ اذبب٘ني يف اٌغشهخ رب١ًٍ ٚميىٓ

 -( :X) األفمٟ االذببٖ 
  هذَ ثفشع vix ثغشهخ ادلمزٚف ف١ٗ ٠زؾشن
  األفم١خ اٌغشهخ روني ٚميىٓ اؽزىبن ٚعٛد

 -: اٌواللخ ِٓ
             

 

 
 رو١١ٕٙب مت اٌزٟ vix ثم١ّخ اٌزو٠ٛغ ٠ٚزُ

  صبثزخ عشهخ(    ax = 0)  ِالؽلخ ِن اٌضالس احلشوخ الدِوبد يف
  -( : y)  اٌشأعٟ االذببٖ

 ِزغريح ادلمزٚف عشهخ فزىْٛ(  احلش اٌغمٛؽ هغٍخ)  األسػ١خ اجلبرث١خ هغٍخ رأصري ربذ ادلمزٚف ف١ٗ ٠زؾشن
  اٌواللخ ِٓ viy   اٌشأعٟ االذببٖ يف االثزذائ١خ ادلمزٚف عشهخ ؽغبة ٚميٕه

 

vix=vi Cos θ    

viy =vi Sin θ 
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******************************* 

 
 

(   ay =g=-10 m/s2)  ِالؽلخ ِن اٌضالس احلشوخ ِوبدالد يف رو١١ٕٙب مت اٌزٟ viy  ثم١ّخ اٌزو٠ٛغ ٠ٚزُ
  اٌظوٛد أصٕبء

ٚ  (ay =g=10 m/s2   )اذلجٛؽ أصٕبء 
 : ف١ضبغٛسط ٔلش٠خ ِٓ ٔمـخ أٞ هٕذ ادلمزٚف عشهخ ؽغبة ٚميىٓ

 
 

                                                       
 

 -( : t)   اٌظوٛد صِٓ ؽغبة
  

                                      
 
 
 
 
 

 اٌظوٛد صِٓ ػوف اٌزؾ١ٍك صِٓ ٠ٚىْٛ
 
 
 
 

  -( : h) سأعٟ اسرفبم ألض ؽغبة
                                     

                                           
 
 
 

 -( : R)  أفمٟ ِذٞ ألظٝ غبةؽ

R = vix T = 2 vix t 

 

  451ثضا٠ٚخ لزفٗ هٕذ ٌٗ أفمٟ ِذٞ ألظٟ ئيل ٠ظً ادلمزٚف اجلغُ -1 -: ٍِؾٛكخ
 (( 90o رلّٛهّٙب))  ِززبِزبْ ثضا٠ٚزني لزفٗ هٕذ ٠زغبٜٚ ِمزٚف جلغُ األفمٟ ادلذٜ -2             
 -: اؽغت األفمٟ هٍٟ 30o صا٠ٚخ ٠ظٕن اذببٖ ٚيف m/s 15 ثغشهخ ٔبس٠خ دساعخ أـٍمذ / ِضبي

          اٌذساعخ ئ١ٌٗ رظً أفمٟ ِذٜ ألظٟ -3                    رب١ٍمٙب صِٓ -2      اٌذساعخ ئ١ٌٗ رظً اسرفبم ألظٟ -1

θ θ 

vf 

vfy 

vfx 

- viy 
t  = 

g 

T = 
-2 viy 

2t  = 
g 

- viy
2 

h = 
2 g 
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      (F)اٌمٛح***

 .اذبب٘ٗ أٚ ؽبٌزٗ رغ١ري ف١غجت اجلغُ هٍٝ ٠إصش اٌزٞ اخلبسعٟ ادلإصش رٌه ٟ٘
 اٌضٔربوٟ ادل١ضاْ عزخذاَثب رمبط

 ا١ٌٕٛرٓ ٟ٘  -:اٌذٚيل إٌلبَ يف اٌمٛح ٚؽذح

 -:Newton's First Law   األٚي ١ٔٛرٓ لبْٔٛ*** 
 خؾ يف ِٕزلّخ شهخثغ ِزؾشوب  ٠جمٝ ادلزؾشن اجلغُ ٚ  عبوٕب اٌغبوٓ اجلغُ ٠جمٝ -: اٌمبْٔٛ ٔض* 

  رٌه رغ١ري هٍٟ ذبربّ٘ب زلظٍخ لٛح  ِّٕٙب أٞ هٍٟ رإصش مل ِب ِغزم١ُ
 -: اٌش٠بػ١خ اٌظ١غخ

  اٌمٛح زلظٍخ ٠وىن ∑ اٌشِض

 اجلغُ ١ًِٚ عىْٛ ؽبٌخ يف اٌجمبء ئيل اٌغبوٓ اجلغُ ١ًِ ٘ٛ  -: اٌزارٟ اٌمظٛس*** 
  ؽشوخ أٚ عىْٛ ِٓ ؽبٌزٙب رغ١ري رمبَٚ عغبَاأل أْ أٞ األط١ٍخ ثغشهزٗ احلشوخ يف ٌالعزّشاس ادلزؾشن

 فغأح اٌغ١بسح ربشن هٕذ اخلٍف ئيل اٌشوبة أذفبم(( هًٍ))
 وبْ اٌزٟ اٌغىْٛ حببٌخ االؽزفبف اٌزارٟ اٌمظٛس خببط١خ حيبٚي اٌشاوت عغُ ِٓ اٌوٍٛٞ اجلضء ألْ/  عـ

 فغأح اٌغ١بسح ربشن هٕذ اخلٍف ئيل ف١ٕذفن ه١ٍٙب
 فغأح اٌغ١بسح رٛلف هٕذ األِبَ ئيل اٌشوبة أذفبم(( هًٍ))

 وبْ اٌزٟ احلشوخ حببٌخ االؽزفبف اٌزارٟ اٌمظٛس خببط١خ حيبٚي اٌشاوت عغُ ِٓ اٌوٍٛٞ اجلضء ألْ/  عـ
 فغأح اٌغ١بسح رٛلف هٕذ األِبَ ئيل ف١ٕذفن ه١ٍٙب

 فغأح ربزٙب ِٓ ٚسلخ عؾت هٕذ اٌىٛة يف إٌمٛد ِٓ لـوخ عمٛؽ(( هًٍ)) 
 يف فزغمؾ ه١ٍٙب وبٔذ اٌزٟ اٌغىْٛ حببٌخ االؽزفبف اٌزارٟ اٌمظٛس خببط١خ رببٚي مٛدإٌ لـوخ ألْ/  عـ

 اٌىٛة
 فغأح اجلٛاد ٠ىت هٕذِب األِبَ ئيل ثمٛح اجلٛاد ساوت أذفبم((هًٍ)) 

 وبْ اٌزٟ احلشوخ حببٌخ االؽزفبف اٌزارٟ اٌمظٛس خببط١خ حيبٚي اٌشاوت عغُ ِٓ اٌوٍٛٞ اجلضء ألْ/  عـ
 اجلٛاد ٠ىت هٕذِب األِبَ ئيل ف١ٕذفن ه١ٍٙب

  األسػ١خ اجلبرث١خ رلبي ِٓ خشٚعٙب ثوذ  رزؾشن ٌىٟ ٚلٛد اعزٙالن ئيل اٌفؼبء طٛاس٠خ ربزبط ال(( /  هًٍ))
 ِغزم١ُ خؾ ٚيف ِٕزلّخ ثغشهخ ؽشوزٙب اعزّشاس هٍٟ حيبفق اٌزارٟ اٌمظٛس ألْ/  عـ

 
  هٕٙب شثٟاٌىٙ اٌز١بس أمـبم ثوذ ادلشٚؽخ دٚساْ اعزّشاس(( هًٍ)) 

  عـ
 رغ١ري أٚ ربش٠ىٗ وبْ اجلغُ وزٍخ وربد ٚوٍّب اجلغُ رٌه وزٍخ هٍٝ ِب جلغُ اٌزارٟ اٌمظٛس ٠ٚزٛلف

 ع١بسح ئ٠مبف ِٓ أورب عٙذ ئىل حيزبط ادلضبي، عج١ً هٍٝ ِزؾشوخ، لبؿشح فا٠مبف. أطوت ٚعشهزٗ اذبب٘ٗ
 ٚاٌىزٍخ رٟاٌزا اٌمظٛس ثني اٌواللخ ٘ٛ رٌه يف ٚاٌغجت. رارٙب ثبٌغشهخ رغري

 وجريح شبؽٕخ ئ٠مبف ٠ظوت/  هًٍ

 وزٍزٙب ٌىرب ٔلشا عذا وجريا ٠ىْٛ ذلب اٌزارٟ اٌمظٛس ألْ / عـ

ٗ ثٕفغٗ((هًٍ)) اٌزارٟ اٌمظٛس ثمبْٔٛ  ١ٌٕٛرٓ األٚي اٌمبْٔٛ ٠ٚغّٝ .  اختر  الْ اجلغُ ٠ىْٛ لبطشا هٍٝ رغ١ري ؽبٌز

                  1الٌيىتي = مجن .م / ث

N  = Kg . m /s2 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9
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ٝ االٚي ً اٌذساع ٝ اٌفظ ً هٍ  اعئٍخ ِٚغبئ
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